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Високий рівень безпеки платформи

Щорічно ми стикаємося з повідомленнями 
про витік даних та зломи на інших обмін-
них платформах

Ми розробляємо платформу відповідно  
до сучасних стандартів безпеки

WhiteBIT ставить безпеку коштів своїх  
користувачів на перше місце

Співпраця як зі штатними фахівцями, так і 
з внутрішніми аудиторськими компаніями 
у сфері безпеки забезпечує 100% Security 
Score
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Контекст

Виклики криптовалютного ринку

Шлях WhiteBIT

Попри те, що блокчейн і криптовалюти стрімко набирають популярність, аудиторія, яка розуміється на темі 
цифрових фінансів, ще відносно мала у порівнянні з фіатним ринком. При цьому більшість бірж фокусується або 
виключно на криптовалютах, або на роботі з національними валютами.

WhiteBIT розуміє, що для популяризації криптовалют та збільшення спільноти необхідно забезпечити користува-
чам комфортний вхід в індустрію. Саме тому біржа пропонує методи для купівлі та роботи з криптовалютою, які 
доступні звичайним людям, а не лише криптоентузіастам.

Через те, що ринок криптовалют ще досить молодий у порівнянні з традиційним валютним ринком, більшість 
криптобірж діє інтуїтивно та стикається з безліччю проблем. Головною їх причиною можна вважати відсутність 
стратегій розвитку, продуманої архітектури, розуміння споживача та безлічі інших факторів.

Біржа WhiteBIT постійно працює над якістю послуг і розвиває унікальність своїх пропозицій для того, 
щоб уникнути проблем, з якими стикається більшість криптобірж, намагаючись зробити кожен свій 
крок зваженим і надати клієнтам найкращий досвід роботи з криптовалютами.
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Якісна архітектура

Відкритість для користувачів

Високий рівень технічної підтримки

Багатомовна команда служби підтримки

Багато бірж прагнуть якнайшвидше вийти на ринок, тому обирають найпростіший варіант з огляду почат-
кової розробки ПЗ. Це дозволяє їм швидко розпочати роботу та водночас унеможливлює довготривалу 
підтримку якості роботи.

Фінансові системи необхідно проєктувати відповідно до всіх ключових критеріїв: безпеки, швидкості ро-
боти, стійкості до навантажень та масштабованості. Такий шлях потребує більше часу на старті, але дає 
змогу забезпечити подальший успіх проєкту.

WhiteBIT має власну кваліфіковану команду. Наші фахівці розуміють, як розробляти складні фінансові про-
дукти з нуля, та постійно працюють над оптимізацією платформи з точки зору подальших перспектив та 
планів компанії.

У зв’язку з тим, що багато бірж розробляються трейдерами для трейдерів, звичайним користувачам 
складно розпочати роботу з крипторинком, що, своєю чергою, призводить до їх відтоку.

WhiteBIT створює зрозумілі для користувачів продукти та тестує їх на різних сегментах аудиторії. Особли-
ва увага приділяється користувачам без досвіду взаємодії зі сферою цифрових фінансів. При цьому чітке 
розуміння поточних тенденцій на крипторинку дозволяє WhiteBIT розробляти нові інструменти, що врахо-
вують сучасні реалії.

Більшість компаній намагаються ізолювати себе від своїх користувачів численними контактними фор-
мами, передають техпідтримку своїх користувачів на аутсорсинг стороннім компаніям та максимально 
дистанціюються від своїх клієнтів.

Наша служба підтримки працює in-house та є інкорпорованою в структуру компанії, що дозволяє напря-
му контактувати з усіма її підрозділами. Будь-який користувач платформи може оперативно отримувати 
відповіді на свої запитання від живої людини, а це є критично важливим для криптоіндустрії.

Більшість бірж орієнтуються на мову, яка є рідною для їхньої країни, всупереч тому, що сутність криптова-
лют – у їхньому міжнародному поширенні та універсальності.

Команда WhiteBIT інтернаціональна, а наші офіси знаходяться по всьому світу. Наразі біржа фокусується 
на аудиторіях Європи, Азії, Південної Америки та Африки, і при цьому розширює свою присутність в інших 
регіонах. Разом зі збільшенням кількості ринків та розширенням аудиторії збільшується команда підтримки 
та кількість доступних на платформі мов.
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Огляд

Особливості

WhiteBIT – це криптовалютна біржа родом з України, що наразі є однією з найбільших криптоплатформ в Європі.  

Ми це:

Ми надаємо нашим користувачам такі послуги:

Ми також підтримуємо англійську, китайську, іспанську, українську, російську, естонську, турецьку, 
німецьку та грузинську мови. Кожного року ми додаватимемо нові мови для всіх продуктів компанії, 
залучаючи носіїв цих мов до роботи нашого відділу техпідтримки.

Спотова торгівля

DEX

Маржинальна 
торгівля

P2P-обмін та ін.

WhiteBIT Earn Ф’ючерси

Миттєвий обмін

Понад 3 млн зареєстрованих користувачів

Торгових пар

Спеціалістів

Coingecko та CoinMarketCap

Середньодобовий торговий об’єм

Рейтинг безпеки ААА на cer.live

3 500 000+

350+

700+

Toп-30

$2.5 млрд

AAA
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Місія та бачення

Екосистема WhiteBIT

Ми переконані, що блокчейн – це технологія майбутнього. Наша мета – зробити криптовалюту основ-
ним платіжним засобом шляхом масового розповсюдження блокчейн-технологій.

Ми будемо випускати прості та зрозумілі продукти на основі блокчейн, доступні як професійним трей-
дерам, так і новачкам. Ми знаємо, що різні типи аудиторії потребують різних інструментів. Саме тому 
ми прагнемо знизити поріг входу в криптоіндустрію, аби кожен охочий зміг стати частиною криптова-
лютної спільноти.

Ми переконані, що платформа для торгівлі та обміну криптовалют має бути безпечною, але при цьому 
простою та зручною для всіх.

WhiteBIT – це багатовекторна екосистема продуктів:

Децентралізована біржа, що працює  
на блокчейні Ethereum

Система для обробки платежів у криптова-
люті, яка нині є платформою для збору коштів 
на підтримку України

P2P-платформа для обміну криптовалют 
без верифікації та комісії за поповнення та 
зняття

Перше у світі розважальне шоу про  
криптовалюту

Модель доходу
Дохід WhiteBIT надходить із таких джерел:

Exchange Fee

Listing Fee

WhiteBIT стягує торгову комісію за здійснення угод у розмірі 0,1%. 
Комісія може відрізнятися для деяких пар, але не перевищуватиме 0,1%

WhiteBIT стягує фіксовану плату за додавання нових монет на бір-
жу. Її розмір варіюється в залежності від проєкту

Інші збори WhiteBIT може передбачувати інші комісії за використання певних 
функцій біржі, але вони менш значні, ніж перераховані вище



Переваги WhiteBIT

Широкий вибір інструментів та простота використання

Безпека зберігання коштів (рейтинг 
безпеки ААА на cer.live)

Європейські ліцензії

API біржі в 5 разів швидше за API бірж-конкурентів

Низькі торгові комісії

Зручний мобільний застосунок з повним 
функціоналом для торгівлі 24/7

Кредитне плече для маржинальної та 
ф’ючерсної торгівлі до 20х

20x
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Розповсюдження Приватне розміщення (private sale) з наступним IEO

Назва токена

Тікер

Загальна пропозиція

Стандарт

WhiteBIT Token 

WBT 

400 000 000
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Створення токена

ERC20 TRC20 

Усього

Supply distribution

400 000 000
Усього буде випущено 400 000 000 WBT. Ми не створюватимемо нових токенів

Фонди 1 - 120 000 000

Приватний продаж - 54 000 000

Launchpad - 1 000 000

Адреса спалювання* - 25 000 000

Фонди 2 - 200 000 000

Токени фондів, які будуть розблоковані протягом 
наступних 3 років

Токени з цільових фондів, які будуть доступні 
на момент лістингу WBT та будуть викори-

стовуватися за призначенням

Обсяг токенів

Фонди частина 2Фонди частина 1

400M

120M 200M

* 0x0000000000000000000000000000000000000001

https://etherscan.io/address/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59
https://tronscan.org/#/contract/TFptbWaARrWTX5Yvy3gNG5Lm8BmhPx82Bt
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Фонди:

Кошти, виділені на випадок розподілу збитків

Кошти, виділені на випадок втрати капіталу 
на платформі

Кошти, що використовуються для забезпе-
чення ліквідності на парах WBT

Кошти, що використовуються для розвитку  
екосистеми WhiteBIT

Токени, надані учасникам проєкту

Кошти, які використовуються для збільшення 
бази користувачів та обсягу торгів на WhiteBIT

Токени, які будуть надані інфлюенсерам WBT

Токени, заблоковані на збереження

Страховий фонд

Фонд безпеки

Фонд ліквідності WBT

Фонд екосистеми

Токени команди

Фонд залучення користувачів

Фонд токенів для інфлюенсерів

Скарбничі токени

3.75%

3.75%

28.125%

7.5%

10%

7.5%

3.75%

28.125%

Токени, які забеспечують ліквідність в  
планах за Криптодепозитами на WhiteBIT

Фонд забеспечення 
Криптодепозитів

7.5%

320M
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Приватний продаж
Частину токенів на суму 54 млн WBT було продано в рамках приватного продажу за ціною $1.62 за 1 
WBT. Ці токени заблоковано на 3 місяці, після чого щомісяця протягом 5 місяців буде розблоковано по 
20% від них. Початкова сума токенів приватного продажу (50-75 мільйонів) була обмежена 54 мільйо-
нами WBT, щоб зменшити обсяг розблокованих токенів у наступних раундах.

Додатково до суми приватного продажу було запропоновано 1 мільйон WBT користувачам WhiteBIT 
на launchpad WhiteBIT у рамках IEO. Ці токени не будуть заблоковані. Отже, максимальна загальна 
кількість токенів у обігу протягом вересня становитиме 121 млн WBT та 175 мільйонів WBT протягом 
наступних 8 місяців. 25 мільйонів WBT було спалено (адреса для спалювання – 0x0000000000000000
000000000000000000000001), щоб вони не були враховані в запасі, що в обігу. Хеш транзакцiï.

Приватний 
продаж

aug, 2022

sep, 2022

oct, 2022

WhiteBIT 
Launchpad

Фонди 
WhiteBIT

Адреса
спалювання*

10,8M

10,8M

10,8M

10,8M

10,8M

39,5M

39,5M

39,5M

81,5M

Підсумок: 200M

Підсумок: 200M

Усього:

Round 1

Усього

Процедура розблокування
Скарбничі токени будуть розблоковані протягом 3 років, починаючи з фінального раунду розблокування 
токенів приватного продажу. Інтервали між раундами наведені нижче.

Командні та проєктні токени будуть розблоковані у фінальному раунді. Отже, обсяг перших трьох етапів 
буде становити близько 60% скарбничих токенів, а в останньому раунді – близько 40%.Токени, виділені фон-
дам, будуть використовуватися відповідно до цілей фондів.

200M

400M

400 000 000
* 0x0000000000000000000000000000000000000001

13.11.2023

13.07.2024

13.05.2025

13.11.2022

13.03.2026

13.12.2022

13.01.2023

13.02.2023

13.03.2023

Cliff

Cliff

Cliff

10,8M

120M1M25M

https://etherscan.io/tx/0x451fa272bb289e88e87f56c036160a8c126f1e1b77bbc0f61d87fd5ef4c196be
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Спалювання токенів
Біржа буде викуповувати та спалювати токени доти, доки хоча б половина всіх токенів не буде спалена. 
Біржа щотижня буде викуповувати кількість токенів, відповідну сумі наступних показників: 

• Доход от маржинальной торговли
• Комиссия за вывод
• AML

• Спотовые
• Маржинальные
• Фьючерсы

33% 5%от торговых комиссий 
whitebit:

 от других использований 
биржи (других доходов):

Переваги для власників
WBT – це токен, який використовується на біржі WhiteBIT, а також на інших платформах та сервісах 
WhiteBIT. WBT дозволяє своїм власникам користуватися зниженими торговими комісіями та отримувати 
переваги при використанні послуг біржі.

WBT надає безліч інтеграцій з біржовими продуктами, які поділяються на дві основні групи: бонуси від 
утримання токена та бонуси від стейкінгу. До них відносяться:

Також ми використовуємо частину токенів як основу для забезпечення стабільності біржі загалом, 
фінансуючи за їх допомогою різноманітні фонди підтримки та розвитку.

Викуп здійснюється на ринку WBT/USDT, спалювання починається у понеділок о 10 ранку та закін-
чується у вівторок об 11:59.

Ми залишаємо за собою право змінювати обсяг спалювання

• Дохід від маржинальної торгівлі
• Комісія за зняття
• AML

• Спотові
• Маржинальні
• Ф’ючерси

33% 5% від іншого використання 
біржі (інших доходів):

Контракти токенів ERC20, TRC20, смарт-контракти умовного депонування 
та наділення правами успішно пройшли аудит Hacken

Збільшена 
реферальна 
ставка

Зниження об-
сягу торгових 
комісій

Зниження 
комісій

Безплатне 
зняття  
коштів

Безплатні 
AML- 
перевірки

Об’єднана екосистема WhiteBIT
Токен розроблено як повноцінний інфраструктурний продукт, який об’єднає екосистему WhiteBIT з 
новими проєктами біржі, створеними на його основі. Токен WBT стане проєктом-майданчиком для 
десятків тисяч стартапів у сфері блокчейн, а також корисним та надійним активом, зберігання якого 
надає численні переваги аудиторії WhiteBIT.

від торгових комісій:



Q1-Q2 2023

TBD

TBD

TBD

TBD

Потенціал зростання
Щоб забезпечити подальше зростання, ми передбачили кілька інструментів захисту від інфляції. Крім 
тісної інтеграції токена в роботу біржі ми:

Випускаємо фіксовану кількість токенів та не плануємо випуск токенів у майбутньому. 

Використовуємо алгоритм спалювання на основі щотижневих комісій нашої біржі.

Заморожуємо половину випущених токенів для подальшого їх виведення на ринок за певним графіком.

Крім того, що токен стане невіддільною частиною екосистеми біржі, його розвиток передбачує:

Для підвищення лояльності наших користувачів та впізнаваності токена ми використовуємо всі вну-
трішні та зовнішні можливості:

Токен – це наш внутрішній інструмент, і ми постійно працюватимемо над пошуком нових способів його 
застосування для наших користувачів.

Нагороджуємо  
новачків за активність 
на платформі

Створюємо спільноту інфлюенсерів з викори-
станням коштів із заздалегідь створених фондів 
розвитку

Проводимо airdrops, 
трейдингові турніри
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Q3 2022

Q3 2022

Q3 2022

Q3-Q4 2022

Q4 2022 - ∞

Лістинги на біржі WhiteBIT та на біржах партнерів

Підключення DEX 

Відкриття додаткових пар з національними валютами

Підключення Layer 2 

Відкриття другої мережі для здешевлення транзакцій токена (TRC20)

Підключення метавсесвітів

Лістинг токена на рейтингових майданчиках

Інтеграція токена у сферу реальної економіки

Перехід токена на свій блокчейн, розробка якого починається від 
початку роботи токена. Так токен стане монетою 
блокчейн-інфраструктури, яка передбачить:

Підключення кросчейн-мереж
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Як засновник і CEO біржі Володимир Носов 
фокусується на розвитку ІТ, відповідності біржі 
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Ліцензії та дозволи не надаються у всіх юрисдикціях

Відмова від надання рекомендацій

Документ не є пропозицією купівлі цінних паперів

Whitebit.com веде операційну діяльність виключно у правовому полі та отримує усі необхідні ліцен-
зії та дозволи. У ряді країн та юрисдикцій може бути потрібне отримання додаткових дозволів або 
ліцензій. Це означає, що ми не гарантуємо розробку та здійснення всіх описаних у цьому документі 
ініціатив. Ми не можемо гарантувати, що будь-які ліцензії чи дозволи будуть отримані протягом пев-
ного проміжку часу або будуть отримані взагалі. Отже, ініціативи, описані в цьому документі, можуть 
бути недоступні в певних країнах або недоступні взагалі. Крім того, передбачається, що розвиток 
будь-яких ініціатив здійснюватиметься поетапно. На певних етапах розробки проєкт може поклада-
тися на відносини з певними ліцензованими сторонніми організаціями. Якщо ці організації не мають 
відповідних ліцензій належної юрисдикції, це вплине на можливість WhiteBIT покладатися на послуги 
цієї сторони.

Цей технічний документ не є інвестиційною порадою або рекомендацією від WhiteBIT, її посадових 
осіб, директорів, менеджерів, співробітників, агентів, радників або консультантів з питань купівлі то-
кенів WBT, також на нього не можна покладатися у зв’язку з будь-яким іншим контрактом або рішен-
ням про купівлю.

Цей технічний документ не є проспектом або документом, який пропонує фінансові послуги, а також не є 
пропозицією купівлі-продажу будь-яких цінних паперів, інвестиційних продуктів, що підлягають регулюван-
ню, або фінансових інструментів будь-якої юрисдикції. Токени WBT – це не структуровані продукти, вони 
не продаються як цінні папери на whitebit.com. Власники токенів WBT не отримують жодних прав щодо 
WhiteBIT або будь-яких його афілійованих осіб, у тому числі будь-якого капіталу, акцій, паїв, роялті на ка-
пітал, прибутку або доходу у whitebit.com або будь-якої іншої компанії або права інтелектуальної власності, 
пов’язаних з WhiteBIT.

Токени WBT не є акціями, паями в бізнесі або будь-яким іншим інструментом, що надає юридичну або 
бенефіціарну частку володіння у юридичній особі. Токени WBT не є борговими зобов’язаннями будь-якої 
організації або особи. Токени WBT не передбачають об’єднання внесків, доходів або прибутку, з яких мають 
здійснюватися виплати інвесторам; не дозволяють їх власнику (власникам) брати участь або отримувати 
прибуток, дохід або інші платежі або доходи, що виникають внаслідок придбання, володіння, управління або 
розпорядження, реалізації, викупу будь-якого права, частки, титулу або вигоди у власності (або її частини) 
будь-якої юридичної особи; а також не дозволяють їх власнику (власникам) отримувати суми, виплачені із 
прибутку, доходу чи інших платежів та доходів.

Токени WBT не становлять частку в бенефіціарному володінні трастової власності.
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Відмова від запевнень
Токени WBT, як зазначено в цьому документі, знаходяться на стадії розробки та постійно оновлюються, 
включаючи основні функції керування та технічні характеристики. Якщо і коли розробка токенів WBT буде 
завершена, вони можуть відрізнятися від опису, викладеного в цьому документі. Ми не надаємо жодних 
заяв чи гарантій щодо досягнення та розумності будь-яких планів, прогнозів на майбутнє чи перспектив, і 
ніщо в цьому документі не є і не повинно тлумачитися як обіцянка чи запевнення на майбутнє.

Максимально можливою мірою вся відповідальність за будь-які збитки (були вони передбачуваними 
чи ні), які можуть бути завданими будь-якій особі, що діє на підставі будь-якої інформації та думок, що 
містяться в цьому технічному документі, або будь-якої інформації, яка стає доступною у зв’язку з будь-я-
кими подальшими діями, лягає на цю особу.
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Переклад

Висновки WhiteBIT

Посилання на третіх осіб

Графіки

Обмеження щодо передачі

Цей технічний документ та пов’язані з ним матеріали опубліковані англійською мовою. Будь-який 
переклад має лише довідковий характер і ніким не засвідчується. Точність та повнота будь-яких пере-
кладів не гарантується. Якщо є невідповідність між перекладом та англійською версією цього доку-
мента, слід покладатися на англійську версію.

Погляди та висновки, висловлені в цьому документі, належать команді WhiteBIT і не транслюють 
офіційну політику чи позицію будь-якого уряду, органу влади або державного органу (включаючи, 
між іншим, будь-який регуляційний орган будь-якої юрисдикції) у будь-якій юрисдикції. Цей технічний 
документ не був предметом розгляду будь-якого регуляційного органу.

Посилання в цьому документі на конкретні компанії, мережі та/або потенційні варіанти використання 
наведені лише з довідковою метою (illustrative purpose only). Використання будь-яких назв компаній 
та/або платформ та товарних знаків не передбачає будь-якої приналежності або схвалення будь-якої 
з цих сторін. Всі посилання на «долари», долари США або «$» є посиланнями на американські долари 
без згадки інших держав.

Усі зображення, включені до цього технічного документа, призначені лише для наочності (illustrative 
purpose only). Зокрема графіки з цінами не показують жодних фактичних значень цін.

Цей технічний документ не може бути вивезений або переданий до будь-якої юрисдикції, де розпо-
всюдження цього технічного документа заборонено або обмежено.

Заява про ризики
Купівля токенів WBT пов’язана з високими ризиками та може призвести до втрати значної частини або 
всієї суми залучених коштів. Перед покупкою токенів WBT необхідно ретельно оцінити та врахувати 
ризики.

Покупець не повинен купувати токени WBT у спекулятивних чи інвестиційних цілях. Покупці повинні 
купувати токени WBT тільки в тому випадку, якщо вони повністю розуміють природу токенів WBT і 
приймають ризики, притаманні токенам.

Криптографічні токени можуть бути незаконно відчужені та/або вкрадені. Хакери або інші зловмис-
ні групи або організації можуть намагатися втрутитися в нашу систему/мережу різними способами, 
включаючи атаки шкідливого ПЗ, denial-of-service атаки, атаки на основі консенсусу, атаки Сибілли, 
смурфінг і спуфінг, що може призвести до втрати вашої криптографічної інформації, токенів або втра-
ти доступу до ваших криптографічних токенів або управління ними. У цьому випадку будь-які засоби 



Застереження щодо прогнозів
Цей технічний документ містить певні прогнозні заяви, що ґрунтуються на думці WhiteBIT, а також на 
певних припущеннях, зроблених WhiteBIT, та інформацію, доступну WhiteBIT щодо нашої діяльності. 
Прогнозні заяви за своїм характером схильні до значних ризиків, невизначеностей та інших факторів, 
що знаходяться поза нашим контролем та прогнозуванням. Відповідно, ці фактори можуть призвести 
до фактичних результатів або до результатів, які суттєво відрізняються від зазначених у прогнозних 
заявах.

Будь-яка прогнозна заява діє лише на дату, коли така заява зроблена. Ми не беремо на себе жодних 
зобов’язань щодо оновлення будь-яких прогнозних заяв для зображення подій або обставин після 
дати такої заяви або для зображення виникнення непередбачених обставин.

White Paper 1.0.4 21

правового захисту можуть бути неефективними, та власникам криптографічних токенів не гаран-
тується будь-який засіб правового захисту, відшкодування або компенсація.

Правовий статус криптографічних токенів та цифрових активів нині не повністю врегульований, 
варіюється залежно від юрисдикції та схильний до невизначеності. Є ймовірність, що в майбутньому 
можуть бути прийняті певні закони, положення, політика або правила, що стосуються криптографіч-
них токенів, цифрових активів, технології блокчейну або додатків блокчейну, які прямо чи опосеред-
ковано вплинуть або обмежать право власників криптографічних токенів купувати, володіти, зберіга-
ти, продавати, конвертувати, обмінювати чи використовувати криптографічні токени.

Через невизначеність у податковому законодавстві щодо криптографічних токенів та цифрових ак-
тивів, власники криптографічних токенів можуть зіткнутися з податковими наслідками, пов’язаними з 
використанням або торгівлею криптографічними токенами.

Цифрові активи та пов’язані з ними продукти та послуги супроводжуються значними ризиками. По-
тенційні покупці повинні самостійно оцінювати характер відповідних ризиків, власну схильність до них 
та радитися зі своїми консультантами перед прийняттям будь-яких рішень.
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